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ભદાભ કયયૂી 

૧૯૦૨ના ભે ભહશનાભા,ં ેહયવભા ંભેયી અને પમયે ક્યયૂી તે ળેડભા ં
ગમા જમા ંભેયીએ ઘણા લો અથાગ ભશનેત કયી શતી. તે અંધાયાભા ં
તેભને એક સુદંય ઝાખં પ્રકાળ નજય આવ્મ. કઈએ તેને આ શરેા 
નશત જમ. તે યેહડમભ શત, જે ચભકી યહ્ય શત. 

 

યેહડમભની ળધ રગાલનાય  ભેયી ક્યયૂી વો પ્રથભ ભશાન ભહશરા લૈજ્ઞાપનક શતી.  
તે ફે નફેર ાહયતપક ભેલનાય પ્રથભ વ્મક્તત શતી. 
તેણે દુપનમાને પલજ્ઞાનની નલી ળાખા બેંટ ધયી અને ભેહડકર ચચહકત્વાને નલી 
તકનીક ળીખલી. 



બોપતકળાસ્ત્રના ઉ--ક-ય-ણ,  
                       શા ં! 

 

તેભણે ભામાા સ્કરદવ્વકા 
નાભથી લૉયવૉ ભા ંતાનુ ં
જીલન ળરુ કયુા. 

 

વ્શારા ફાક, ભા એ તભને એક 

અમલૂ્મ બેંટ આી છે - 

 એક નાની ફશને ભામાા. 
 

અભે તેને ક્ાયેં  

જઈ ળકીશ ુ? 

 

ભામાાના પતા પ્રપેવય 

સ્કરદવ્વકા  
બોપતકળાસ્ત્ર બણાલતા 
શતા.  
નાનણથીજ ભામાાને 

તાના પતાના 
ઉકયણ પનશાલાન 
ળખ શત. 

 

 ત ુપલચચત્ર ફાકી છ ! 
શુ ંતને ભાયા બોપતકળાસ્ત્રના 
ઉકયણ ગભે છે ? 

આ લગા ચરળ બાાભા ંરૈંડન ઇપતશાવ 

બણાલત. તે વભમભા ંઆને અયાધ 

ગણલાભા ંઆલત. 
 

લૉયવૉ, રૈંડન તે બાગ 

શત જેના ઉય યપળમાએ 

આપધત્મ જભાવ્ય ુશત.ુ 

ત્મા ંયપળમન બાાન 
ઉમગ પયજીમાત  શત. 
ત્મા ંચરળ ઇપતશાવ તેભજ 

વાહશત્મ લાચંલા ઉય 

પ્રપતફધં શત. 
 

ભામાા ક્ાયેમ કંઈ ણ ભરૂતી ન શતી. 
જે કાઈં ણ તેણે જય ુક્ાયેક તેન 
ઉમગ ણ કયળે. 

 ણ કેટરાક દેળબતત પળક્ષક આ પલમ છાની યીતે 

બણાલતા. ભામાા તે ળીખલાલાાઓભાથંી  એક શતી. 
સ્તાપનસ્રાવ ઑગસ્ટવ 

પલે જણાલ ? 

૧૭૬૪ભા ંતે રૈંડના યાજા તયીકે 

ચ ૂટંલાભા ંઆવ્મા. તે ખફૂજ બણેરા-
ગણેરા તેભજ શપળમાય શતા. 

 



જલ્દીથી વીલણકાભ  

ળરુ કય ! 

અચાનક જ ઘટંડી યણકી. 
આખ લગા ડયી ગમ. 

 
પવગ્નર !  

જલ્દી કય છકયીઓ ! 

 

ચાય છકયીઓએ દડીને ફધી સુ્તક 
અને કાગ બેગા કયી રીધા. 

 

છી તેઓ જલ્દીથી  
તે ફધ ુફીજા ઓયડાભા ં
રઈ ગઈ. 

 

જેલ લગાન દયલાજ ખલુ્મ, 
છકયીઓ તાની જગ્મા ય 

ફેવી ગઈ. લગાભા ંપપ્રન્વીાર 

એ પ્રલેળ કમો. તેભની વાથે  

એક યપળમન ઇન્સ્ેકટય  

ણ શત. 

ઠીક છે ! આ વીલણકાભન લગા છે. જમાયેં 

છકયીઓ વીલણકાભ કયતી શમ છે 

ત્માયેં હું તેભને યપળમન યી કથાઓ 

લાચંી વબંાવ ુછં ! 

 



ઇન્સ્ેકટય એ એક ભેજનુ ંખાન ુખલ્ય.ુ  

ત્મા ંતેને કંઈ ના ભળ્ય.ુ 

 

ભામાા પ્રાથાના કયી યશી 
શતી કે તેને કાઈં ન 

છૂલાભા ંઆલે.  

ણ દય લખતે તેને જ 

છૂલાભા ંઆલત.ુ  

તે ખફુજ સુદંય યપળમન 

ફરી ળકતી શતી.  
તે લગાની વોથી શોંપળમાય 

તેભજ વોથી નાની 
ઉભયની પલદ્યાથી શતી. 

 

ઠીક છે , ભામાા 
સ્કરદવ્વકા કૃા 
કયીને ઊબી થા. 

હ ું કોઈ એક વિદ્યાર્થીન ે

પ્રશ્નો પછૂિા માુંગ  છું. 

ભામાાએ ઈન્સ્ેતટયના દયેક પ્રશ્નના વાચ્ચા અને વચટ ઉત્તય આપ્મા. 
 

યપળમન આણને અબણ યાખલા 
ભાગેં છે. આણને સ્લમ ંફધુમં 

ળીખલાન પ્રમત્ન કયલ જઈએ ! 

તને ત ફધી લસ્તઓુ ળીખલી 
જઈએ કાયણકે ત ુત ખફુજ 

શપળમાય છ ! 
 

તને જવુ ંજ જઈએ ! ભને શાઈ-સ્કરૂભા ંબણલા ભાટે 

પળષ્મવપૃત (સ્કરયપળ) ભી 
યશી છે. શુ ંહું ત્મા ંજાઉ ? 

તે એક યપળમન ળાા છે. 

યપળમન આણા કટ્ટય  

દુશ્ભન છે. 

 

કેટરાક વભમ છી પ્રપેવય સ્કરદવ્વકાને એક જગ્મા ય 

ઓછા ગાયલાી નકયી ભી ગઈ. ભામાાએ તાની ફશને 

બ્રનમા વાથે આ પલમભા ંચચાા કયી. 
 

ૉર-પ્રથભ, એરેકઝેન્ડય-પ્રથભ, 

પનકરવ-પ્રથભ, ભશાયાણી, 
ભશાયાજા..... 

 

કૈથયીન છીના યપળમન 

યાજાઓના નાભ જણાલ.  

ળાશી હયલાયના દયેક 

વદસ્મનુ ંનાભ જણાલ. 

 



શજુ ત ુપતત ૧૫ લાની છ.  
તે ખફુજ ભશનેત કયી છે. 

શલે થડી ભજા કય ! 

 

તે છી ભામાા શાઈ-સ્કરૂ શોંચી.  
૧૮૮૩ભા ંતેણે સ્કરૂ ાવ કયુા. 

 

તે લે ગલ્ડ-ભેડર વોથી 
પ્રપતબાલાન પલદ્યાથી ભામાા 
સ્કરદવ્વકાને આલાભા ં
આવ્મ ! 

           પતા આ વાબંીને ખફુ ખળુ થમા. 

આખામે દેળભા ંઆણા 
કેટરામે વગાઓ છે. 

ત ુઆલત ુઆખમેુ લા તેભને 

ત્મા ંજઈ ભજા કયી ળકે છે ! 

 

પ્ા ભને 

નકયી કયલી 
છે !  

 

છી ભામાા 
તાના વગાઓને 

ભલા ગઈ. 

તેઓએ તેને ફહ ુ

વારુ ખાલાનુ ં
આપ્યુ.ં  
તેઓએ તેને 

ઘડેવલાયી 
ળીખલી.  
તેના પતયાઈ તેને 

ાટીઓભા ંરઈ 

ગમા. 
 

વાબં, ફહ ુજલ્દી એક 

તશલેાય આલલાન છે.  

છી ફે હદલવ અને ફે યાત 

નાચશુ ં! 
 

જ ! આજ યાતે્ર હું ફહુ ભડેક 

સધુી નાચી ! 
 



છી તશલેાય 

ળરુ થમ. 
છકયીઓ 

પલપલધ યંગના 
કડાઓ 

શયેીને સ્રેજભા ં
ફેઠી.  
તેભના યક્ષક 
વાથે વાથે ઘડા 
ઉય ચાલ્મા. 

 

એક હદલવ અને 

એક યાત શજુ ! 

 

આ ત ફહ ુભજેદાય છે !  

આ કેટર વભમ ચારળે ?  

લચ્ચે લચ્ચે તેઓ કઈ 

ભટા ભકાન ાવે 

થબતા. ત્મા ંભટ થા 

બયીને તેભને ખાલાનુ ં
અાત.ુ છી ફધા વાથે 

ભીને નાચતા. 

તેઓ સ્રેજભા ંએક ગાભથી ફીજા 

ગાભ ગમા. તેભની આગ આગ 

વગંીતકાય શતા. તેઓ વતત 

વગંીતના લાજીંત્ર લગાડી યહ્યા ંશતા. 

દયેક જગ્માએ ! આ ત કઈ 

જાદુઈ માત્રા વભાન છે. 

 

આણે ક્ા ંજઈ 

યહ્યા ંછીએ ? 

 



અંતે તશલેાય યૂ થમ. તેનીજ વાથે ભામાાની 
ભજેદાય યજાઓ ણ યૂી થઈ ગઈ. 

વપ્ટેફયભા ંતે લૉયવૉ યત પયી. 

ચફચાયી ભામાા, આલી પલયીત આફશલાભા ં
આખામે લૉયવૉભા ંપયતી યશતેી. તે વખત 

હયશ્રભ કયલા છતા ંફહ ુઓછ કભાઈ ળકતી. 
 

 

હું ભાયા પત ાવેથી તાય 
ગાય રેલાન ુભરૂી ગઈ. 

આલતા અઠલાડીમે હું ચક્કવ 

તને ગાય ચકૂલી દઈળ. 

નશી, ભાયે 

નથી બણવુ ં! 

ભાયા દીકયાને લાચંતા 
ળીખવુ ંજઈએ. ણ તે એભ 

કયલા નથી ઈચ્છત. 
 

ભાયા દીકયા ભાટે અભને એક 

પળચક્ષકાની જરૂહયમાત છે.  

ણ તાયી ઉંભય ખફુ જ નાની છે. 

 

ફહ ુઓછા રકને ટયળૂનની જરૂહયમાત શતી. અને જેભને 

જરૂહયમાત શતી તેઓ ભામાા ાવેથી ઘણુ ંકાભ રેતા. 

ભેં આ કાડા  છાવ્મા છે.  

એક હડપ્રભા પ્રાપ્ત યલુતી દ્વાયા ગચણત 

અને ભપૂભપતના ફે્રન્ચભા ંટયળૂન. 

 ત ુખફુજ વાયી છ.  
ણ ત ુૈવા કેલી યીતે 

કભાઈળ ? 

હું નકયી કયીળ,  

જેથી હું તાયા ડૉતટયીના 
અભ્માવ ભાટે ભદદ 

કયી ળકંુ.   



જ હું ગાભભા ંકઈ ઘયભા ં
ગલનેવની નકયી કરુ ત 
લધાયે ગાય ભળે. 

ત્માયે હું ભદદ કયી ળકીળ. 

 

ભને આનદં થમ કે  

ત ુઆલી ! 
 

આ ભાયી વોથી ભટી દીકયી  
ફન્કા છે.  

અન્ડજીમા અને જુરેક તાયા 
પલળે પલદ્યાથીઓ થળે. 

 

તે છી તે હયલાયના 
યલુા વભ્મને ભી. 

અંદય આલ ! તાન 
વાભાન મકૂી દે.  

ગયભ ચા રે ! 

 

પભવ સ્કરદવ્વકા. 
તે છી બ્રનમા ેહયવ ગઈ 

અને વયફૉન 

યપુનલવીટીભા ંપ્રલેળ રીધ. 
 ૧૮૮૬ભા ંઅઢાય લાની 
ભામાા ગલનેવ ફની.  

 

જ બ્રનમા, ત ુભાયાથી ઉભયભા ંભટી 
છ. ત ુકેટરામ વભમથી યાશ જઈ 

યશી છ ! ડતટય ફન્મા છી ત ુભાયી 
ભદદ કયજે ! 

 

ત ુગાભડાભા ંયશીળ ? 

પ્ાથી દૂય ?  

ત ુભાયા ભાટે આવુ ંકાઈં 

ના કયીળ ! 

 



તે કુટંુફના રક ખફુજ 

વશાદાથી વાથે યશતેા. 
ભામાાને ત્મા ંવારુ રાગ્ય.ુ 

તે છી તે કુટંુફન વોથી 
ભટ દીકય કજ઼ીપભએર્જ  

યજાઓ ગાલા ઘયે 

યત પમો. 

હું અશીંજ કાભ કયીળ 

કાયણકે બ્રનમાને 

રૂપમાની જરૂયત છે.  

હું પે્રભને પલવાયી શલે 

બણલાભા ંરંુૂ ધ્માન 

રગાલીળ. 

યજાઓ લીતતા 
કજ઼ીપભએર્જ તાની 
ળાાએ યત ગમ. ભામાા 
ફાકને બણાલતી યશી. 
તે છી ક્ાયેમ રગ્નની 
લાત ન થઈ. 

કજ઼ીપભએર્જ, ત ુશુ ંઘેર થમ છે !  

ત ુડવની વોથી સુદંય છકયી 
વાથે રગ્ન કયી ળકે છે ! 

 

ત ુભાય દીકય તેભજ લાયવ છ ! 
ત ુેરી નકયાણી વાથે રગ્ન કયલા 
ભાગેં છે ? ક્ાયેમ નશી ! 
 

કજ઼ીપભએર્જ ખળુીથી તાના ભાતા પતા ાવે 

રગ્ન પલે સ્લીકપૃત ભાગંલા ગમ. 
 

શા,ં હું ણ તને 

ખફુજ પે્રભ કરુ છં. 

 

ભામાા હું તને પે્રભ કરુ છં.  

શુ ંતુ ંભાયી વાથે રગ્ન કયીળ ? 

 

ભેં આજ સધુી તાયા જેલી 
છકયી નથી જઈ. ત ુસુદંય 

નતૃ્મ કયી જાણે છે, 

ઘડેવલાયી કયે છે અને શડી 
શંકાયલાનુ ંણ જાણે છે. તારંુ 

ભગજ ણ ખફુ તેજ છે ! 

 



ત્રણ લો સધુી ભામાા તાના પલદ્યાથીઓને બણાલતી યશી. પાજર વભમભા ંતે આગન 
અભ્માવ કયતી. તેને ગચણત, બોપતકળાસ્ત્ર અને યવામણળાસ્ત્રના જે ણ સુ્તક ભતા 
તેને તે ફહ ુશોંળથી લાચંી જતી. જમાયેં તે ફધી ફાજુથી યૂી શતાળ થઈ ગઈ.  

ત્માયેં આળાનુ ંએક હકયણ ઉગ્ય.ુ 

આ નાભ પતત યપળમનને 

મખૂા ફનાલલા ભાટે છે ! 

આની ાછ એક 

પ્રમગળાા છામેર છે ! 

 

ઈન્ડસ્ટ્સ્િ અને કૃપ વગં્રશારમ ! 

આ નાભ ત ફહુ જયદાય છે ! 

 

ણ શલે તે લૉયવૉ યત જઈ 

ળકતી શતી. તેને ત્મા ંએક 

કુટંુફભા ંફીજી નકયી ભી 
ગઈ. શલે તે તેના પતાને 

ઈચ્છા થતા ભી ળકતી. 
વાજંન વભમ તે તાના 
બાઈ ફશને વાથે પલતાલતી. 

 

ણ શલે ફહુ ભડુ થઈ ગય.ુ  

હું કેટરી મખૂા છં.  

શલે ઘણા લો લીતી ગમા છે. 

બ્રનમા તાન ુ

બણતય રંુૂ 

કયલાભા ંશતી અને 

તે એક યલુા ડતટય 

વાથે રગ્ન કયી યશી 
શતી.  
તે ફને્ન ઈચ્છે છે કે હું 
તેભની ાવે 

વયફૉનભા ંયશીને 

જ બણ ુ! 

લવતં ફેવતાજ એક શજુ 

વાયા વભાચાય ભળ્મા. 
 પ્ાને શલે વાયી 
નકયી ભી ગઈ છે. 

તેઓ શલે બ્રનમાને 

રૂપમા ભકરી ળકે છે. 

શલે હું તાની કભાણી 
તાના ભાટે 

ફચાલીળ. 

 



તે પ્રમગળાાભા ંયલુા 
ચરળ પલદ્યાથીઓ પલજ્ઞાન 

ળીખી ળકે છે. ત ુ ણ ત્મા ં
બણી ળકે છે ! 

 

દીકયી, ખફુ 

ભશનેતથી 
બણજે ! 

હું ફહુ જલ્દી તભાયી 
વાથે યશલેા યત 

પયીળ. 

 

ભેં ભાયા ચફસ્તયા તેભજ ફૅગ ભકરી દીધા છે.  

આ ખયુળી િેનભા ંરઈ જઈળ. ચાદય, ખાલાનુ ં
તેભજ કેટરાક સુ્તક ણ. 

જે હદલવે ભામાા જલાની શતી. 
 

હું આભા શજુ થડા 
રુપમા ઉભેયી ળકુ છ. 

 

આ રુપમા ભાયા ાવટા , હટહકટ 

અને બણતય ભાટે છે.  

ધન્મલાદ પ્ા ! 
 

આગ શુ ંકયવ ુતે 

ભામાા ફયફય 

જાણતી શતી. 
 તે તાની દયેક 

પભનીટ 

પ્રમગળાાભા ં
પલતાલતી.તે એક 

એક રુપમ 
ફચાલતી. આખયે 

તેણે બ્રનમાને 

રખ્ય ુકે તે ેહયવ 

આલળે. 

 

પ્રમગળાા ! અહશિંમા હું લૈજ્ઞાપનક 

ઉકયણન ઉમગ ળીખીળ. 



ત્રણ હદલવ છી ભામાા ેહયવ શોંચી.  
ત્મા ંએ વીધી બ્રનમાના ઘયે શોંચી. બ્રનમા 
તાના પત કાવીભીય દ્દલસુ્કી વાથે યશતેી શતી. 

 

વયફૉનભા ંછકયીઓને બણલાની 
સ્લતતં્રતા શતી. હું ણ અશીંજ બણીળ. 

અંતભા ંતે જે ઇચ્છતી શતી તે દેખાય.ુ 

ફ્રાન્વભા ંકેટરી મતુત શલા 
છે. રક સ્લતતં્ર છે.  

અશીં યપળમન જાસવૂ 
નથી ! 

 

ફશનેને છૂીને ભામાા એક ડફર-ડેક્કય 

ફવભા ંફેવી. 

શુ ંહું શરેા વયફૉન 

જઈ ળકુ છં ? 

 

આ યહ્ય તાય 
ઓયડ. 
 નાન ણ ળાતં. 

સ્લાગત છે નાની 
ફશને ! 

વારુ થય,ુ  

ત ુઆલી ગઈ ! 



ણ તભને ઘયનુ ંબાડુ તેભજ બજનન 
ખચા કયલ ડળે. તભાયી ાવે આ ભાટે 

રુપમા નશી શમ ! 

 

ભામાા ઓહપવભા ંપ્રલેળી.  
તેણે કવાની પી જભા કયી. 

 તભારુ 

નાભ ? 
ભામાા.....  
નશી ભેયી સ્કરદવ્વકા.. 
શલેથી હું ફે્રન્ચ ઉચ્ચાયન 
ઉમગ કયીળ. 

 

છી લગો ળરુ થમા. 
 
ભને રાગત ુશત ુકે હું 
ફે્રન્ચ, બોપતકળાસ્ત્ર અને 

ગચણત જાણુ ંછં ! ણ 

ખયેખય ત ભને કાઈં 

નથી આલડતુ ં! ભને 

ફહુ ભશનેતથી બણવ ુ

ડળે ! બણવ ુડળે ! 

 

ણ ફશનેના ઘયે 

ખરેર ડલા રાગી. 
ક્ાયેક રક 
પમાન લગાડલા 
આલતા ત ક્ાયેક 

ાટીઓ મજાતી.  
 

ત્માયે કઈએ પલચાયુા ણ નશી શળે કે ઈગ્નેવી 
ાડેયલીસ્કી એક હદલવ દુપનમાન ભશાન પમાન 
લાદક ફનળે તેભજ સ્લતતં્ર રૈંડન નામક ફનળે. 

 
કેટરાક વભમ 

છી.... 
હું વયફૉન નજીક કઈ વસ્તી 
જગ્મા ળધીળ. તેના રીધે ભાયા 
આલલા જલાના ફે કરાક તેભજ 

ફવનુ ંબાડુ ફચી જળે. 

 



ણ ભેયી તાના 
પનણામ ય ભક્કભ 

યશી. છી તે એક 

બાડાના ભકાનભા ં
યશલેા ચારી ગઈ. 

ત્મા ંપતત એક 

પાનવ તેભજ 

ગયભી ભેલલા 
ભાટે એક વગડી 
શતી. 
તેને ભટકાભા ંાણી 
બયી નીચેથી ઉય 

રાલવ ુડત ુશત.ુ 

 

ભેયીટ ચરસ્ટભા ં 
ભેયી સ્કરદવ્વકાનુ ં 
નાભ વોથી ઉય શત ુ!  

 

ણ ભામાાને બણલાથી કઈ યકી ળતતુ ંન શત.ુ 

પાઈનર યીક્ષાનુ ંહયઝલ્ટ આવ્ય.ુ 

ભામાા ભખૂી યશલેા રાગી.  
તેના રીધે તેને નફાઈ આલી 
ગઈ. તેને આયાભ કયલા દ અને   

  વાય ખયાક ખલડાલ ! 
 

ભામાા તને આ શુ ંથય ુ? 

 
તે શભેળા બજન 

કયલાન ુભરૂી જતી. 
હદલવે હદલવે તે 

દૂફી અને ફીભાય 

થલા રાગી.  
એક હદલવ તે 

વીડીઓ ય ફેશળ 

થઈ ગઈ.  

છી એક પભત્ર 

કાવીભીય દલસુ્કીને 

ફરાલી રાવ્મ. 
 

ભામાા ત્મા ંયાતના ૨ લાગ્મા સધુી 
બણતી. અને ાછી વલાયે ૬ લાગે 

પયીથી બણલાન ુળરુ કયી દેતી. 



શા ં! તેઓ એક વાયા 
લૈજ્ઞાપનક છે. 

તેભજ બોપતકળાસ્ત્ર અને 

યવામણળાસ્ત્રની 
પ્રમગળાાના શડે છે. 

કદાચ ભાયા નાના 
પ્રમગભા ંતેભન યવ 

ના શમ ! 

 

ગયભીના કેટરાક 

ભહશનાઓ ગાલા 
તે પયીથી ેહયવ 

આલી. શલે તેને એક 

વાયી પળષ્મવપૃત 

ભી શતી. 
 શલે ૈવાની કઈ 

અછત ન શતી.  
 

તેણે તાના એક પભત્રને તાની વભસ્મા ફતાલી. 
 ભને તે એક ળધ કામા 

કયલાની તક ભી છે.  

ણ ભાયી ાવે વાયા 
ઉકયણલાી કઈ ભટી 
પ્રમગળાા ઉરબ્ધ નથી. 

હું ભાયા એક પભત્ર વાથે લાત 

કયીળ. કદાચ તેને ાવે 

કઈ ભટ ઓયડ શમ જેન 
ત ુઉમગ કયી ળકે. 

કદાચ તુ ંતેને 

ઓખે છે - 

પમયે કયયૂી. 

ભેં ણ તેવ ુજ પલચાયુા શત ુ! 

ણ ભને તેલી છકયી ન ભી જે 

પલજ્ઞાનને તાન આદળા ભાને ! 

 

ફીજા હદલવે ભેયીને પમયે કયયૂી વાથે 

ભલા જફયદસ્તી ફરાલાઈ.  

પમયે કયયૂી, હું ઇચ્છ છ કે ત ુ 

ભેયી સ્કરદવ્વકાને  

ભી જ. 

તે છીથી પમયે 

અને ભેયી વબંલ 

થામ એટરી લખત 

ભલા રાગ્મા. 
પમયે ભેયીને પે્રભ 

કયલા રાગ્મા.  
ભેયી રૈંડ યત 

પયે તે શરેા તેભણે 

ભેયી વભક્ષ રગ્નન 
પ્રસ્તાલ મકૂ્. 

જ પમયે, ફહુ શરેા ભેં 
પલજ્ઞાનને રગ્નથી લધાયે 

ભશત્લ આલાન પનધાાય 

કમો શત ! 
 



તે આ શરેા ઘયકાભ નથી કયુા. 
કઈ લાધં નશી,  
ત ુજલ્દીથી ળીખી રઈળ ! 

 

ભને ાછા જઈ 

પ્ાની વબંા 

યાખલી જઈએ તેભજ 

તાના દેળભા ંજઈને 

બણાલવુ ંજઈએ. 

 

ણ રૈંડભા ંત ુ

બણી નશી ળકે.  

તને તાનુ ંકાભ 

આગ ધાલવુ ં
જઈએ. 

 

તે છી ભેયી, પમયેને ત્માજં મકૂી તાના 
પતાની વબંા રેલા ભાટે લૉયવૉ યત પયી. 

 

જમાયેં ાનખયભા ંભેયી યત આલી ત પમયે એ 

પયીથી તેના વભક્ષ રગ્નની લાત મકૂી.  
અંતે ભેયીએ સ્લીકાયુા કે તે ણ પમયેને પે્રભ કયતી 
શતી. 

 આણે ભાયા ભાતા 
પતાના ઘયભા ંરગ્ન 

કયીશ.ુ તેઓ તને ફહુજ 

પે્રભ કયે છે. 

તેઓ ભને ભાયા 
હયલાયની માદ 

અાલે છે. 

૨૬ જુરાઈ ૧૮૯૫ભા ં
તેભના રગ્ન થમા.  

તે ફને્ન નલી વાઈકર 

ય ફેવી તાના 
વગાઓના ઘયે ગમા. 
પભત્રએ તેભને પલદામ 

આી. 

તે ભાયા પમયે વાથે ખળુ યશળેે.  

આ દુપનમાભા ંતેના જેલ કઈ 

ફીજ નથી ! 
 

તને હદકયી જેલી વાયી 
અને પે્રભા ભેયી ભી 
છે ! 

ેહયવ યત પયી 
ભેયીએ એક 

ાકળાસ્ત્રનુ ંસુ્તક 

ખયીદ્ુ ંઅને તેણે 

બ્રનમાને ભદદ 

ભાટે ફરાલી. 
તેણે તાને ભખૂી 
યાખી શતી ણ તે 

પમયેને વારુ 

ખલડાલલા 
ભાગંતી શતી. 

 

ત ુફનાલે છે ત કેટલ ુવારુ ફને છે. 

ભેં યાધેંલુ ંએકદભ ફકલાવ ફને છે. 

 



હું ડામયેતટય વાથે લાત કયીળ. 

જરૂયથી કઈક ઓયડ ભળે જેભા ંત ુ

પ્રમગ કયી ળકે ! 

 

વપ્ટેમ્ફય ૧૮૯૭ભા ંએક હદકયી ન જન્ભ 

થમ. તેભણે તેન ુનાભ આમહયન યાખ્ય.ુ 

 

 કેટરી સુદંય ફાકી છે ! 

 

શા,ં ફયાફય. 

ખફુજ સુદંય છે ! 

 

ભેયી શજુ ણ આઠ કરાક ભાટે પ્રમગળાા 
જતી. તે નલજાત હદકયીને એક નવા ાવે 

મકૂીને જતી. 

કૃમા તેને ખલુ્રી શલા  
અને તડકા ભાટે ાકાભા ં
રઇ જાઓ. 

 

ઠીક છે 

ભદાભ ! 

વાજંના વભમભા ંભેયી અને પમયે અભ્માવ કયતા. 
 

આણે ફેકકયયેૂરના 
હકયણની લાત કયી જે 

યયેૂપનમભભાથંી નીકે છે. હું 
ઇચ્છ છં કે ત ુળધી કાઢ કે આ 

હકયણ ક્ાથંી નીકે છે ! 

 

આ ખફુ વાય 
પલચાય છે ! 

ખફુજ ભશત્લણૂા ! 

ભને કાભ કયલા ભાટે એક ઓયડ 
જઈળે જેભા ંહું ફધામે નમનૂાઓ 

ચકાવી ળકુ ! 

 



ભેં લાયંલાય ચકાવણી કયી જઈ છે. 

ચકાવણીભા ંકઈ ખાભી નથી. આ 

નમનૂાભા ંવોથી લધાયે હકયણત્વગા 
(Radioactivity) જણાઈ આવ્મ. 
યયેૂપનમભ આટર હકયણત્વગા નથી 
પ્રવાયત ુ!  

 

ભેયીને એક કાચંથી ઘેયામેર ઓયડ ભળ્મ. તે ઓયડ 
ઠંડ તેભજ યૂી યીતે વીરફધં શત. ણ તેણે તયત જ 

ત્મા ંતાન ુકાભ ળરુ કયુા. 
 

ભને ખફય છે કે પલહકયણની 
ળક્તત નમનૂાભા ંઉક્સ્થત 

યયેૂપનમભની ભાત્રા ય 

અલરચંફત નથી.  
 

ગયભી તેભજ પ્રકાળની તેના 
ય કઈ અવય ડતી નથી. 
આ પલહકયણ ક્ાથંી આલે છે ? 

શુ ંકઈ ફીજી ધાતભુા ંણ 

આલા પલહકયણ શમ છે ? 

 

ભેયીને ફીજા યાવામચણક તત્લના નમનૂા ણ 

ભળ્મા. તેણે તેભન ુણ યીક્ષણ કયી જય.ુ 

 
પમયે આજે ભેં ળધી 
કાઢય ુકે થહયમભભાથંી 
ણ યયેુપનમભ જેલ જ 

હકયણસ્ત્રાલ થામ છે.  

 

ત ુખયા 
અથાભા ંએક 

લૈજ્ઞાપનક છ ! 

આણે આ પલહકયણના સ્ત્રાલને હકયણત્વગા 
(Radioactivity)  ફરાલી ળકીએ ? જે 

તત્લભાથંી પલહકયણન સ્ત્રાલ થામ તેને 

હકયણત્વગી (Radioactive) ફરાલી ળકીએ ? 

તે છી ભેયીએ 

કેટરાક યીક્ષણ 
દ્વાયા આ 

નમનૂાઓભા ંયશરે 

હકયણત્વગાની 
ભાત્રા જાણી.  
તેના હયણાભથી 
તે નલાઈ ાભી. 

 



ત છી આણને 

તાની ળધની 
વાચફતી તેયીકે શદુ્ધ 

યેહડમભ ળધલ ડળે 

! 

 

ભેયી એ તાના હયણાભ પમયે ને દેખાડમા. 

પમયે આન અથા એભ છે કે આ નમનૂાભા ં
કઈ એવુ ંઅજાણયુ ંતત્લ છે જે આ 

ળક્તતળાી પલહકયણ ઉત્ન્ન કયેછે !  

આ જરૂય કઈ નવુ ંતત્લ (Element) શળે ! 

 

હું તને ઓખ ુછં ભેયી. 
યીક્ષણભા ંતે કઈ કચાળ 

યાખી નહશ શળે.  

તે એક અત્મતં ભશત્લણૂા 
ળધ કયી છે !! 

 

જ એવ ુથળે ત હું 
તેન ુતાના દેળના 
નાભ યથી 
"ૉરપનમભ" 

નાભકયણ કયીળ. 

 

ભેયીના કાભનુ ંભશત્લ 

વભજીને, પમયે એ 

તાના કાભ છડીને 

ભેયીને ભદદ કયલા 
રાગ્મ.  
 

તેભને જલ્દીજ ખફય 

ડી કે તે યયેૂપનમભના 
નમનૂાભા ંફે અજાણમા 
નલા તત્લ (Elements) 

શતા. 

તેભાથંી ફીજ, શરેા કયતા 
અપધક ળક્તતળાી શળે.  

આ ફીજા તત્લને આણે 

"યેહડમભ" નાભ દઇશુ.ં 
 

શરેા ત ુએને ળધી રે, છી 
જે ઈચ્છે તે નાભકયણ કયજે ! 

 

કયયૂી દંતીને આ નલા "હકયણત્વગી" તત્લના ઘણા ઉમગની ખફય શતી. 
ણ ફીજા લૈજ્ઞાપનક તેભના ઉય ત્માયે જ પલશ્વાવ કયત જમાયેં તેઓ તેને જઈ 

ળકત, ભાી ળકત, સ્ળી ળકત. 

 

તાયી આ ળધ 

લૈજ્ઞાપનકની ઘણી 
જૂની ભાન્મતાઓને 

તડી નાખળે. 

 



આ નલા તત્લને ળધી કાઢલા  
ભને “ીચબ્રેંન્ડ”ના આ શાડને 

શદુ્ધ કયલ ડળે ! 

 

ભેયીને આ નલા તત્લ "ીચબ્રેંન્ડ" અમસ્કભા ંભી આવ્મા શતા. ણ તેભા ંઆ નલા તત્લની ભાત્રા 
એટરી ઓછી શતી કે તેને મગ્મ પ્રભાણભા ંયજૂ કયલા ભાટે કેટરાએ ટન "ીચબ્રેંન્ડ"ની જરૂય ડી. 

 

આણે તેને કેલી યીતે 

ખયીદીશ ુ? અને તેને 

શદુ્ધ કયલા ભાટે 

આણને ઓયડ 
ક્ાથંી ભળે ? 

ખાણભા ંયયેૂપનમભ, 

કાચંન ુઉત્ાદન કયલા 
ભાટે નીકાલાભા ંઆલે 

છે. ળે ફચતા અમસ્ક 
પેંકી દેલાભા ંઆલે છે. 

આણે તે પેંકી દીધેરા 
અમસ્ક વસ્તા બાલે 

ખયીદી ળકીએ છીએ ! 

કાભ કયલા ભાટે આ 

જૂના ળેડની વ્મલસ્થા 
ણ કઈએ કયી 
આી છે ! 

આન ુછારુ તટેૂલ ુછે, 

રાદી નથી, ઠંડી ણ 

ઘણી છે. તે છતા આણે 

આન ઉમગ કયીશુ ં! 
 

એક પભત્રએ ભદદ કયી. શલે કયયૂી દંતી પતત િાન્વટાન ુ ંબાડુ આી "ીચબ્રેંન્ડ" ભગંાલી 
ળકતા શતા. આખયે "ીચબ્રેંન્ડ" રઈને શરે િક આવ્મ ! 

 
"ીચબ્રેંન્ડ" 

આલી ગય ુ!! 

 

જાણે કઈ નાના ફાકને તેના 
જન્ભહદલવે બેંટ ભી શમ ! 

 

આ છી ,ભેયી 
એકરી ભહશરા 
પેતટયી ફની 
ગઈ. તે શલે 

પ્રમગળાા 
કયતા ળેડભા ં
લધ ુકાભ કયતી. 

 



પમયે એ વભંપત દળાાલી. કયયૂી દંતીએ 

તાના ળધકામોથી ક્ાયેમ ૈવા ના 
કભામા. 

 

ચાય લા સધુી 
તેઓ ળધકામા 
કયતા યહ્યા.  
આ વાથે પમયે 

અધ્માનનુ ંકાભ 

ણ કયતા.  
ભેયી ણ ઘય ખચા 
ચરાલલા ટયળૂન 

રેતી. 
 

છી ભે ૧૯૦૨ની વાજં આલી. ભા ના પનધન છી પમયેના 
પતાજી તેભની વાથે યશલેા આલી ગમા શતા. 

 પતાજી, ભેયી તભને એક 

ભશત્લની લાત કશલેા ભાગેં છે ! 

 

અભે વપ યહ્યા ! 
અભે યેહડમભને શદુ્ધ કયી 
ળક્ા ! 
 

તે યાતે્ર જમાયે આમયીન ઉંઘી યશી શતી ત્માયે કયયૂી દંતી જૂના ળેડભા ંગમા. 
તે અંધકાયભા ંતેભને સુદંય પ્રકાળ દેખામ ! તેને આ શરેા કઈએ ણ જમ ન શત.  
તે યયેૂપનમભની ચભક શતી ! 

 શભણા ંપાનવ ભત પ્રગટાલ ! 

ફવ જ !  
કેટરી સુદંય ચભક છે ! 

 

શલે આપધકાયીક રૂે 

યેહડમભની જાણ થઈ 

ચકૂી શતી.  
તફીફને તે કૈંવય 

ના ઈરાજ ભાટે 

ઉયતુત રાગ્મ.  
ણ ભેયીએ જેટલુ ં
યેહડમભ શદુ્ધ કયુા 
શત,ુ તે એક નાની 
ચભચીભા ં
આયાભથી વભાઈ 

ળકત ુશત ુ! 

 

અભેહયકાની એક કંની "ીચબ્રેંન્ડ" થી 
યેહડમભ ફનાલલા ઈચ્છે છે. શુ ંઆણે તેભને 

તે ફતાલીએ ? કે છી આ યશસ્મને આણે 

ેટેન્ટ રૂે યજીસ્ટય કયી તેને લેંચીએ ? 

 

જાણકાયીને લેંચલી, કે 

રકથી છાલલી,  
પલજ્ઞાનના પવદ્ધાતંની  
પલરુદ્ધ છે ! 



શા ં! ખયેખય 

ઢીંગરી જેલી છે. 

 

જૂન ૧૯૦૩ભા ંભેયીને તેના ળધકામા ભાટે 

ડતટયેટની ઉાધીથી નલાજભા ંઆલી. 
 

ભદાભ, ફધામે જયયૂીના 
વભ્મ તયપથી હું તભને 

શાહદિક અચબનદંન 

આલા ઇચ્છ છં ! 

 

યૉમર વવામટી, રડંન એ પમયેને 

વ્માખ્માન દેલા ભાટે આભતં્રીત કમો અને 

તેને 'ડેલી' ભેડર આી વન્ભાપનત કમો.  
 યૉમર વવામટીભા ંબાગ 

રેલાલાી તભે શરેી ભહશરા 
છ. આ તભાયી પ્રપવદ્ધદ્ધનુ ં
પ્રભાણ છે ! 

 

હું ખ્માપત નથી 
ઇચ્છતી !  
તેભા ંઘણા 
વભમન વ્મમ 

થામ છે. 

હડવેમ્ફયભા ંનફર ાહયતપક જાશયે 

કયલાભા ંઆવ્મા. શનેયી ફેકકયયેૂર તેભજ 

કયયૂી દંતીને નફર ાહયતપક 

એનામત થમા. 
 

ઓશ પમયે, ૭૦,૦૦૦ ફે્રન્ક ! 

શલે ત ુબણાલલાની નકયી 
મકૂી દે. તેભા ંતાય ઘણ 
વભમ જામ છે ! 

 શલે આણે રેફ 

આપવસ્ટન્ટ ણ 

યાખી ળકીશ ુ! 

 

૧૯૦૪ભા ંપમયેને વયફૉનભા ં
બોપતકળાસ્ત્રન પ્રપેવય ફનાલામ.  
કયયૂી દંતીને ત્મા ંફીજી હદકયી અલતયી. 

 નાની ફશને કેટરી 
સુદંય છે - ઈલ ? 



ભેં પમયેને કહ્ુ ંશત ુકે 

આણે એક ફીજા 

લગય નશી યશી 
ળકીશ.ુ 

 

૧૯૦૬ભા ંકયયૂી દંતી ઇસ્ટયની યજાઓભા ં
એક કૉટેજ બાડે રીધ. તે તેભના ભાટે એક 

આનદંન વભમ શત. 
 

 

ભેયી, તાયી વાથે ભારુ જીલન 

ખફુજ સખેુથી લીત્યુ ંછે. 

ઘયે યત પમાાના એક 

હદલવ છી લયવાદ 

લયસ્મ.  
તે છી ભેયી ફજાયેથી 
વાભાન ખયીદી યત 

પયી.  
તેને ફે જૂના પભત્ર 
દેખામા. તેભના ચશયેા 
યના બાલ જઈ તે 

ડયી ગઈ. 

ભેયી, પમયે યસ્ત ઓંગત શત, ત્માયેજ 

એક બાયી ઘડા ગાડી આલીને તેની વાથે 

અથડાઈ. પમયે રસ્મ અને તેની નીચે 

કચડાઈ ગમ. 
 

પમયે ભયી ગમ ? તે શલે જીલીત 

નથી ? શુ ંવાચ્ચેજ ? 

 

ભેયી તેઓની વાથે ફગીચાભા ંગઈ. 

 



કેટરામ લો સધુી ભેયી તે 

પ્રમગળાાના લડા તયીકે  

કામાયત યશી. 
 

ત્માયે પમયે એ કહ્ુ ંશત,ુ "ત ુખટુ કશી 
યશી છ ! જ આણાભાથંી કઈણ 

એકલુ ંયશીએ જામ ત ણ આણે 

આણુ ંકાભ ચાલ ુયાખવ ુજઈએ !”  

                             હું પ્રમત્ન કયીળ. 

 

ફહ ુજલ્દી ભેયીને વયફૉનભાથંી પ્રપેવયળી 

ભી જમા ંકઈ વભમે પમયે શત. 
 

ફ્રાન્વભા ંઆટરી શદે્દદાય 

નકયી ભેલલાલાી 
તભે પ્રથભ ભહશરા છ ! 

 

હું પમયેના કાભને 

આગ ધાલીળ 

તેભજ ફાકની 
વબંા ણ યાખીળ. 

 

નલેમ્ફય ૫ ના હદલવે શૉર ઓપ વામન્વ પલદ્યાથીઓ, ત્રકાય અને વાભાન્મ 

જનતાથી ખીંચ ખીંચ બયેર શત. ભદાભ કયયૂી તાનુ ંશલે ુબાણ આલાના શતા.  
તેઓ શૉરભા ંપ્રલેશ્મા. શ્રતાઓ તયપ નભીને છી ફરલાનુ ંળરુ કયુા. 
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લોભા ંબોપતકળાસ્ત્ર એ 

કયેર પ્રગપત ઉય 

નજય પેયલીશુ.ં.... 

ભેયીએ તાનુ ંવ્માખ્માન ત્માથંી ળરુ 

કયુા, જેના ઉય પમયે એ તાનુ ં
વ્માખ્માન રુૂ કયુા શત.ુ 

 

ભદાભ કયયૂી ને ઘણા 
ાહયતપક ભળ્મા, 
જેભાથંી ૧૯૧૧ભા ં
એનામત થમેર  

નફર ાહયતપકન 
ણ વભાલેળ થામ 

છે.ેહયવભા ંએક નલી 
યેહડમભ ઇન્સન્સ્ટટયટૂની 
સ્થાના થલા જઈ  

યશી શતી.  
તે તેના કાભભા ંણ 

વ્મસ્ત શતી. 
 

નલી ઇન્સન્સ્ટટયટૂ પમયે કયયૂી ભાગા ઉય 

સ્થાલાની શતી. તેભા ંએક સુદંય 

પ્રમગળાા શળે, જેનુ ંપમયે સ્લપ્ન 

વેલત શત ! 
 



મતૃ્મના એક લા છી હકયણત્વગા (Radioactivity) 

ઉય તેભણે રખેર સુ્તક છાય.ુ 

 

૧૯૨૧ભા ંભેયી, ઈલ અને આમયીન વાથે અભેયીકા ગઈ. ત્મા ંવ્શાઇટ શાઉવભા ં 
પે્રપવડેન્ટ શાહડિંગએ તેભને ૧ ગ્રાભ યેહડમભ બેંટભા ંઆપ્ય.ુ તેને વાભાન્મ અભેયીકી 
ભહશરાઓ દ્વાયા ઉઘયાલેર પાાભાથંી ખયીદલાભા ંઆવ્ય ુશત.ુ 

 

તે છી આમયીન 

અને તેના પત 

ફે્રડહયક જરીઓ એ 

કયયૂી દંતીનુ ંકાભ 

આગ લધાયુા. 
 

૧૯૩૫ભા ંકપૃત્રભ 

હકયણત્વગાની ળધ 

ભાટે તેભને ણ 

નફેર યુસ્કાય 

એનામત થમ. 

તે ફને્ન વારુ ફલ્મા. 
શલે આ પ્રમગળાા લીતેરા 
વભમની માદ અાલે છે ! 

 

ભેયી કયયૂીનુ ં૧૯૩૪ભા ં
લ્યકેૂપભમાને રીધે 

પનધન થય.ુ યેહડમભ 

વાથે લો સધુી કાભ 

કયલાને રીધે તેભને 

ખનૂનુ ંકેન્વય થઈ ગય.ુ 

છીથી ભેયી કયયૂીના 
કાભના આધાય ઉયજ 

લૈજ્ઞાપનકએ એટપભક 

યગુનુ ંપનભાાણ કયુા. 
 

વભાપ્ત 


